
Norm Titel Toepassing Product-type Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

EN 40-4
Lichtmasten 
— Deel 4: Eisen voor lichtmasten
van gewapend en voorgespannen beton

Lichtmasten van gewapend en 
voorgespannen beton. Het is van 
toepassing op masten met een 
maximumhoogte van 20 m in het geval van 
paaltopmasten en op uithoudermasten met 
een maximumhoogte van 18 m, in het 
geval van zijdelings aangebrachte 
armaturen.

Lichtmasten Voor verkeerszones 1 M/111

EN 40-5 Lichtmasten 
— Deel 5: Eisen voor stalen lichtmasten

Stalen lichtmasten. Het is van toepassing 
op masten met een maximumhoogte van 
20 m in het geval van paaltopmasten en op 
uithoudermasten met een maximumhoogte 
van 18 m, in het geval van zijdelings 
aangebrachte armaturen.

Lichtmasten Voor verkeerszones 1 M/111

EN 40-6
Lichtmasten 
— Deel 6: Eisen voor aluminium
lichtmasten

Aluminium lichtmasten. Het is van 
toepassing op masten met een 
maximumhoogte van 20 m in het geval van 
paaltopmasten en op uithoudermasten met 
een maximumhoogte van 18 m, in het 
geval van zijdelings aangebrachte 
armaturen.

Lichtmasten Voor verkeerszones 1 M/111

EN 40-7
Lichtmasten 
— Deel 7: Eisen voor composiet lichtmasten van met 
vezel versterkte polymeren

Composiet lichtmasten van met vezel 
versterkte polymeren. Het is van 
toepassing op masten met een 
maximumhoogte van 20 m in het geval van 
paaltopmasten en op uithoudermasten met 
een maximumhoogte van 18 m, in het 
geval van zijdelings aangebrachte 
armaturen.

Lichtmasten Voor verkeerszones 1 M/111

EN 1317-5
Afschermende constructies voor wegen 
— Deel 5: Producteisen en conformiteitsbeoordeling 
voor afschermende constructies voor wegvoertuigen

Afschermende constructies voor wegen: 
Vangrails, stootkussens, terminals, 
overgangen, borstweringen voor voertuigen 
en voetgangers

Afschermende constructies voor 
wegen: Vangrails, stootkussens, 
terminals, overgangen, 
borstweringen

Voor verkeerszones 1 M/111

EN 1423
Wegmarkeringsmaterialen — Nastrooimateriaal 
— Glasparels, stroefmakende middelen en mengsels 
van beide

Glasparels, stroefmakende middelen en 
mengsels van beide die worden toegepast 
als nastrooimateriaal op 
wegmarkeringsproducten

Nastrooimateriaal Voor verkeerszones 1 M/111

EN 1463-1
Wegmarkeringsmaterialen — Retroreflecterende 
wegdekreflectoren 
— Deel 1: Initiële producteisen

Retroreflecterende wegdekreflectoren voor 
gebruik als wegmarkeringsmaterialen

Vaste markeringsbanden en 
voorgevormde wegmarkeringen, 
wegenverven, retroreflecterende 
wegdekreflectoren

Voor verkeerszones 1 M/111

Lijst producten geharmoniseerde normen
Code 12: VERKEERSINRICHTINGEN: WEGENUITRUSTING



EN 12352 Verkeersregelinstallaties 
— Waarschuwings- en veiligheidslichten

Individuele bediende elektrische 
lichtapparaten, genaamd 
waarschuwingslichten, welke een continu 
of regelmatig wisselend monochroom licht 
uitzenden en welke, door hun kleur en 
locatie alleen worden gebruikt om 
weggebruikers te waarschuwen, te 
informeren of te begeleiden.

Verkeersregelinstallaties 
— Waarschuwings- en 
veiligheidslichten

Waarschuwingslichten en begeleiding in het 
wegverkeer 1 M/111

EN 12368 Verkeersregelinstallaties 
— Verkeerslichten

Verkeerssignalen met één of meerdere 
lichtgevende optische eenheden voor het 
regelen van het wegverkeer, welke een 
rode, gele en/of groene kleur hebben   met 
een diameter van 200 mm en 300 mm  en 
de optische eenheden die de 
verkeerssignalen uitrusten

Verkeersregelinstallaties 
— Verkeerslichten

Verkeerssignalen met rode, gele en groene 
lichten met een diameter van 200 mm en 
300 mm geïnstalleerd voor het informeren 
van weggebruikers. Mobiele lichtinstallaties 
zijn uitgesloten van deze Europese norm.

1 M/111

EN 12676-1 Anti-verblindingssystemen voor wegen 
— Deel 1: Eisen en eigenschappen

Anti-verblindingssystemen vanuit het 
oogpunt van hun optische doeltreffendheid 
en van de mechanische prestaties van de 
elementen

Anti-verblindingsshermen Voor verkeerszones 3 M/111

Retroreflecterende folies die 
gebruikmaken van 
glaspareltechnologie, voor 
toepassing bij vast
opgestelde, verticale 
verkeerstekens

Materiaal voor vaste verkeersborden

Steunen geleverd voor vast 
opgestelde, verticale 
verkeerstekens

Onderdelen uit voorraad 

Borden met beeldvlak voor vast 
opgestelde, verticale 
verkeerstekens

Vaste verkeersborden

Vast opgestelde, verticale 
verkeerstekens

Volledige vast opgestelde, verticale 
verkeerstekens

EN 12899-2 Vast opgestelde, verticale verkeerstekens 
— Deel 2: Verkeerszuilen met binnenverlichting (TTB)

Nieuwe verkeerszuilen met 
binnenverlichting, met inbegrip van hun 
bevestiging, die verkeersborden kan 
omvatten of dergelijke verkeersborden kan 
ondersteunen

Verkeerszuilen met 
binnenverlichting

Voor informatie, aanbevelingen, 
waarschuwingen en instructies naar de 
weggebruiker

1 M/111

Reflectorpaaltjes
Voor informatie, aanbevelingen, 
waarschuwingen en instructies naar de 
weggebruiker

1 M/111

Retro-reflectoren
Voor informatie, aanbevelingen, 
waarschuwingen en instructies naar de 
weggebruiker

1 M/111

EN 12966-1 Verticale verkeerstekens — Variabele verkeersborden 
— Deel 1: Productnorm Variabele verkeersborden Verticale verkeerstekens — 

Variabele verkeersborden 

Variabele verkeersborden permanent 
geïnstalleerd voor de informatie en 
begeleiding van de weggebruikers in de 
openbare en private ruimtes, met inbegrip 
van tunnels

1 M/111

EN 12899-1

EN 12899-3

Vast opgestelde, verticale verkeerstekens 
— Deel 1: Vaste verkeersborden

Volledige verkeerstekens (inclusief 
steunpalen), verkeersborden (borden met 
beeldvlakken), borden (zonder 
beeldvlakken) en andere belangrijke delen 
(retroreflecterende folie, steunpalen en 
armaturen).

1 M/111

Vaste verticale verkeerstekens 
— Deel 3: Reflectorpaaltjes en retro-reflectoren

Reflectorpaaltjes en retro-reflectoren, als 
afzonderlijke of gecombineerde producten



Geluidsscherm

Geluidbeperkende constructie, die de 
rechtstreekse overdracht van luchtgeluid 
afkomstig van het wegverkeer, belemmert, 
bestemd voor gebruik langs wegen

Bekleding

Geluidbeperkende constructie die is 
vastgemaakt op een muur of andere 
constructie en die de weerkaatste 
hoeveelheid geluid vermindert, bestemd 
voor gebruik langs wegen

Wegoverkapping Geluidbeperkende constructie die een 
autoweg overspant of erboven uitkraagt

Structureel element

Element dat als belangrijkste functie heeft 
om de akoestische elementen te 
ondersteunen of op hun plaats te houden; 
het is een onderdeel van een 
geluidbeperkende constructie bestemd voor 
gebruik langs wegen

Schermtop

Toegevoegd als onderdeel dat de 
akoestische eigenschappen van de 
oorspronkelijke geluidbeperkende 
constructie beïnvloedt

EN 14388 Verkeersgeluidbeperkende constructies 
— Specificaties

Verkeersgeluidbeperkende constructies: 
geluidsschermen, bekleding, 
wegoverkappingen, schermtoppen

3 M/111
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